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ตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด  ซึ่ง
กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร 
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ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐยกเว้น 
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียงตามท่ีกระทรวงการคลัง 
กําหนดและสามารถนําคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับ 
หน่วยงาน 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งได้ผสานกรอบแนวคิดด้านการบริหาร 
จัดการความเส่ียงขององค์กรช้ันนําต่างๆ ประกอบด้วย Cornmittee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) และ international Organization for Standardization (ISO) รวมถึง 
การบริหารจัดการความเส่ียงในภาครัฐของประเทศต่างๆ มากําหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง 
สําหรับหน่วยของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนําหลักการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขององค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก       
ธรรมาภิบาล ท้ังนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีระบบการบริหาร จัดการ
ความเส่ียงของหน่วยงานของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
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บทที่ ๑ 
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเส่ียง
ที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับ
ประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหาร
จัดการความเส่ียงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางท่ีช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนําหลักการบริหารจัดการความเส่ียงไปปรับใช้
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ การบริหารจัดการความเส่ียงแต่ละ
หน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถ ในการรองรับความเสี่ยงของ
หน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเนื ้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจ
ดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงโดยเช่ือมโยงการควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเส่ียงเข้าด้วยกัน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลัก
ของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีประสบความสําเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้
กํากับดูแล 

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
๑. กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี เพื่อให้การบริหาร

จัดการความเส่ียงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกําหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการกําหนด
วัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูล สารสนเทศที่สมบูรณ์ 
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถของหน่วยงาน 

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) 
ของการบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 

 
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง หน่วยงานของรัฐ
ควรพิจารณานํากรอบการบริหารจัดการความเส่ียงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหาร จัดการความเส่ียงของ
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หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของ
รัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนํากรอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องดําเนินการแบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร  
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กํากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร  
๔. การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเส่ียง  
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
๖. การกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ  
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดําเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
การบริหารจัดการจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความ

เส่ียงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเส่ียงของความล่าช้าในระบบการ
ขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงช่ือเสียงขององค์กร เป็นต้น 

๒. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

๓. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร  
ความมุ่งม่ันของผู้กํากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จขึ ้นอยู่กับความมุ่งมั ่นของผู้กํากับดูแล หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู ้กํากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมี 
หน้าที่ในการกํากับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กํากับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมี 
หน้าที่ในการกํากับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สําหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง มี
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียง 

การกํากับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการท่ีทําให้ผู้กํากับดูแลเกิดความมั่นใจว่า หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีโดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเส่ียง
ท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลท่ีเหมาะสม 
การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดําเนินงานตาม กระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการส่ือสาร เป็นต้น 
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ผู้กํากับดูแล (ถ้ามี) อาจต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะท่ี ปรึกษา) 
ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ หน่วยงาน เช่น 
หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดําเนินงานอาจจําเป็นต้องมี ผู้เช่ียวชาญอิสระใน
การกํากับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหาร จัดการความเสี่ยงในเรื่อง
ความเส่ียงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น  

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
การขับเคล่ือนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มต้ังแต่ การ

สรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลการท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรท่ีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความเส่ียง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเส่ียง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเส่ียง 

การสร้างพฤติกรรมท่ีดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเส่ียงผ่าน วัฒนธรรม
ท่ีดีขององค์กรเป็นส่ิงสําคัญ การสร้างวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริการจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย 

๑. การส่ือสารและการตระหนักถึงนโยบายการบรหิารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน  
๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าท่ีต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ  
๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร  
๔. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง 
๕. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเส่ียงและโอกาส  

 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงานควรมีการกําหนดอํานาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเส่ียงอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน 
หรือการส่งสัญญาณความเส่ียง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีท่ีความเส่ียงเกิดขึ้นในระดับท่ีกําหนดไว้ และผู้ท่ี
มีหน้าท่ีในการควบคุมกํากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคํานึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง 

คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความ
คาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม  

 

 



4 
 
การกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร 
เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ
ระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ องค์กร
แล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดทางเลือกของงาน/โครงการ  (งาน ใหม่ๆ) 
และการกําหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหาร จัดการ
ความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร โดยอาจกําหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเส่ียง หน่วยงานควรพิจารณา
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลความเส่ียงเป็น
พื้นฐาน หน่วยงานควรกําหนดประเภทข้อมูลท่ีต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและ การวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลท่ี
ควรได้รับข้อมูล 

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความ
เสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี ้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้อง มี
ความถูกต้อง เช่ือถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ท้ังนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การ
ประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเส่ียงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)  
 
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

การบริหารจัดการความเส่ียงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ ความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ความ
เสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทํา Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร อย่าง
ต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ 
Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหาร จัดการ
ความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดําเนินงานโดยปกติของดําเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความ
เส่ียง 
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บทที่  ๒ 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
๑. การวิเคราะห์องค์กร  
๒. การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง  
๓. การระบุความเส่ียง  
๔. การประเมินความเส่ียง  
๕. การตอบสนองความเส่ียง  
๖. การติดตามและทบทวน 
๗. การส่ือสารและการรายงาน  

การวิเคราะห์องค์กร 
ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี ่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อํานาจหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลท่ี 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงาน
อาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น 

๑. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
๒. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Politicat) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม 

(Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)  

การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กํากับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบาย

ดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเส่ียง และความเส่ียงท่ียอมรับได้ระดับองค์กร 

ความเส่ียงท่ียอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเส่ียงในภาพรวมขององค์กรท่ี
หน่วยงานยอมรับเพื่อดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเส่ียงท่ียอมรับได้ระดับองค์กรเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กํากับดูแลในการดําเนินงานขององค์กร การกําหนดความเส่ียงท่ียอมรับได้
ควรคํานึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
(Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุ
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเส่ียง ยอมรับความเส่ียงได้น้อย ยอมรับความเส่ียงได้
ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเส่ียง และยอมรับความเส่ียงได้มากท่ีสุด เป็นต้น 

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับ
รองลงมาสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสํานัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หน่วย นําไปสู่การระบุ
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้สําหรับประเภทความเส่ียงย่อย 
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การระบุความเสี่ยง 

การระบุความเส่ียง คือ การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ท้ังใน
ด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทํารายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดย
รายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง หน่วยงาน
ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียง ดังนี้ 

ก. เหตุการณ์ความเส่ียง 
ข. สาเหตุของความเส่ียง หรือตัวผลักดันความเส่ียง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีแท้จริง (Root 

Cause) ของความเส่ียง 
ค. ผลกระทบท้ังด้านลบและ/หรือด้านบวก 

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเส่ียงท่ีมีลักษณะหรือมีผลกระทบท่ีเหมือนกันไว้ในประเภทความเส่ียงเดียวกัน 
เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเส่ียงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น  

การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 
๑. การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน

ความเส่ียงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเส่ียง 
และด้านลักษณะของความเส่ียง กําหนดเป็น ๕ ช่วงคะแนน 

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทําแบบสํารวจ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทํา Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario 
Analysis) ทั้งนี ้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจ  ทําให้การให้
คะแนนความเส่ียงมีความคาดเคล่ือนได้ 

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม 
และผลกระทบท่ีมีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเส่ียงท่ีมีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มี ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเส่ียง ๒ ความเส่ียงท่ีไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบ ต่อหน่วยงาน
ในภาพรวม เป็นต้น 

๔. การจัดลําดับความเสี่ยงเมื ่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลําดับ 
ความเสี่ยง เพื่อนําไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลําดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่น ประกอบ 
เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที ่มี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
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การตอบสนองความเสี่ยง 

การตอบสนองความเส่ียง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเส่ียงเพื่อจัดทํา
แผนบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 

๑. การจัดการต้นเหตุของความเส่ียง  
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง  
๓. ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียง 
หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณา

วิธีการจัดการความเส่ียงควรคํานึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ท่ีได้รับของวิธีการจัดการความเส่ียงแต่ละวิธี 
ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดําเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ 

หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเส่ียงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดําเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวาง

ระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าท่ี การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทําประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทาง

การเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น 
๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า

ควรดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจํากัดท่ีไม่สามารถดําเนินการเองได้หรือไม่สามารถ
บริหารจัดการความเส่ียงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดําเนินการโดยมีการโอนความเส่ียงและ ผลตอบแทนไปด้วย 
(Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดําเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ หน่วยงาน
ยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเส่ียงมีมากกว่าประโยชน์ท่ีได้รับ 

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกําหนดข้อมูลท่ีต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง
เตือน และการดําเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเส่ียงของปริมาณน้ำในเข่ือนมากเนื่องจาก ปริมาณน้ำฝน 

๗. การทําแผนฉุกเฉิน การจัดทําแผนฉุกเฉินเป็นการระบุข้ันตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงขึ้น โดยต้อง
ระบุบุคคลและวิธีการดําเนินการท่ีชัดเจน เช่น ความเส่ียงกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเข้าสถานท่ีทํางานได้ 

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล กระทบ
เชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกําหนดแผนการดําเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเส่ียง ตัวชี้วัดความเส่ียงท่ีสําคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเส่ียง 
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การติดตามและทบทวน 

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังคงมี
ประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทําให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมา ยท่ี
กําหนดไว้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่ง
ควรดําเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนําไปสู่การ 
เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพฒันา
ระบบบริหารจัดการความเส่ียง  

การสื่อสารและการรายงาน 
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two - way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการ
ส่ือสารท้ังภายในและภายนอก โดยการส่ือสารภายในต้องเป็นการส่ือสารแบบจากผู้บริหารไปยัง ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom up) และระหว่างหน่วยงานย่อย ภายใน (Across 
Divisions) 

หน่วยงานควรกําหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับความถี่ของการรายงาน 
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กํากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ ถูกต้อง 
ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 

การส่ือสารและรายงานต่อผู้กํากับดูแล เป็นการส่ือสารและการรายงานความเส่ียงในภาพรวมของ องค์กร 
เพื่อสนับสนุนหน้าท่ีของผู้กํากับดูแลในการกํากับการบริหารจัดการความเส่ียงของฝ่ายบริหาร 

หน่วยงานอาจพิจารณากําหนดตัวชี้วัดความเส่ียงท่ีสําคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูล ความ
เส่ียงและการรายงานเมื่อระดับความเส่ียงถึงจุดตัวชี้วัดความเส่ียงท่ีสําคัญ 
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บทที่ ๓ 
การดำเนินการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑.  แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 
 ๒.  วิเคราะห์องค์กร โดยมีการระบุความเส่ียงให้ครอบคลุมท้ัง ๖ ด้าน คือ 
  - ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) 
  - ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risks) 
  - ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operation Risks) 
  - ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) 
  - ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) 
  - ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร (Reputational Risks) 
 ๓.  กำหนดเกณ์การประเมิน (โอกาส/ผลกระทบ) 
 ๔.  พิจารณาให้คะแนนความเส่ียงตามแบบการให้คะแนนความเส่ียง 
 ๕.  พิจารณาจัดลำดับความเส่ียง โดยนำความเส่ียงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารจัดการ 
               ความเส่ียง 
 ๖.  นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคารทราบ 
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(ร่าง) 
คำสั่งโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  

ท่ี     / พ.ศ.2565 
เร่ือง แต่งต้ังคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

---------------------------------------------------------- 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้ หน่วยงานของรฐัจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2562 นั้น ดังนัน้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 จึงขอแต่งต้ังคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียงของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประกอบด้วย 
  ๑.๑   นางนฤมล กงกุล       ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 
  ๑.๒   นางสาวพิมพารัตน์ สมครอง      รองผู้อำนวยการโรงเรียน       กรรมการ 
  ๑.๓   นางวราภรณ์  พรมอินทร์      หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป กรรมการ 
  ๑.๔   นางจันทิรา ทรงธรรม      หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล กรรมการ 
  ๑.๕   นางตรึงใจ   สุขโข            หัวหน้าฝ่ายบริการงบประมาณ กรรมการ 
  ๑.๖   นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม      หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ 
  ๑.๗   นายรุ่งโรจน์  มิตรประทาน      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ 
  ๑.8   นายจักรกรี  โพธิ์ศรี       ครู คศ.๒   กรรมการ 
  ๑.9   นางศรินธร เพ็ชรัตน์            ครู คศ.๒            กรรมการ 
  ๑.10   นางสาวกีรติ เทพมนตรี      ครู คศ.๑               กรรมการ 
  ๑.11   นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย    ครู คศ.๑            กรรมการ 
  ๑.12   นางวจี ชาวปลายนา            ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๑.13   นายพิทักษ์ ทรงธรรม           พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๑.14 นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ      ครู คศ.๒        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. จัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

บริหารจัดการ ความเส่ียงของโรงเรียนตกพรมวิทยาคารกําหนด 
2. พิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมเพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียง  
3. ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงของของโรงเรียนตกพรม

วิทยาคาร  
4. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเส่ียงของโรงเรยีนตกพรมวิทยาคาร 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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(ลงช่ือ)............................................... 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีนโยบายการยอมรับความเส่ียงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทาง
ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงขององค์กร 

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดําเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที ่อาจทํ าให้ไม่บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทํา
หน้าท่ีบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมุ่งมั่นและต้ังใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความ
เส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย
คํานึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นท่ีต้ัง (Public Interest) 

ผู้บริหารของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ได้กําหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้  

ต้านการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารยอมรับความเส่ียงในระดับปานกลางในกระบวนการการปฏิบัติงานท่ัวไปขององค์กร และ ยอมรับ

ความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะ
ยอมรับความเสียงระดับสูงในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา 

ด้านการทุจริต 
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบ การ

ควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาบาลและความซื่อตรงขององค์กร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับ

ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเส่ียงระดับ
ปานกลางสําหรับระบบสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั ่วไป 
หน่วยงานยอมรับความเส่ียงระดับน้อยสําหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
ภาพลักษณ์และความน่าเชื ่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สําคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นท่ี 

ยอมรับของประชาชนที่เสียภาษีซึ ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย 
เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อน 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจาก การ
ปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้ 
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การกําหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร กำหนดประเภทความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Risk 
Inventory) และพิจารณาจัดกลุ่มความเส่ียง โดยความเส่ียงท่ีมีลักษณะเหมือนกัน จัดกลุ่มเป็นประเภทความเส่ียง
เดียวกัน ได้แก่ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่ 
เหมาะสม หรือความเส่ียงเกิดจากการนํากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น 
ความเส่ียงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเส่ียงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเส่ียงในการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเส่ียงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการทํางานท่ีไม่มี
ประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเส่ียงท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ 
ช่ือเสียง ความเช่ือมั่นและความน่าเช่ือถือขององค์กร 
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การระบุความเสี่ยง 

(ตัวอย่าง) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)  
รหัส กิจกรรม ชื่อความเสี่ยง สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง ผลกระทบ 

๑ การบริหารจัดการ
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ความเส่ียงการเข้าถึงและ
การส่งต่อข้อมูลท่ีมีความ
อ่อนไหว 

-  ขาดความรู้ความเข้าใจในการส่ง
ต่อของข้อมูลของบุคลากร 
-  บุคลากรไม่ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของข้อมูลทางราชการ 

ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความ
น่าเชื่อถือขององค์กร 

 
การให้คะแนนความเสี่ยง 

รหัส ชื่อความเสี่ยง 
โอกาส 
(ก) 

ผลกระทบ 
(ข) 

ผลรวม 
(กXข) 

ระดับ 

๑ ความเส่ียงการเข้าถึงและการส่งต่อข้อมูล
ท่ีมีความอ่อนไหว (ตัวอย่าง) 

    

๒ ความเส่ียงการโจรกรรมข้อมูลบุคคล 
(ตัวอย่าง) 

    

๓ ความเส่ียงการบันทึกข้อมูลในระบบ
ผิดพลาด (ตัวอย่าง) 

    

๔ ความเส่ียงการแก้ไขโปรแกรมโดยไม่ได้
การอนุมัติ (ตัวอย่าง) 

    

๕ ความเส่ียงการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ
การเงิน (ตัวอย่าง) 

    

๖ ความเส่ียงการโจมตีทางไซเบอร์ 
(ตัวอย่าง) 

    

 
การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ 
 การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเส่ียงท่ีหน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเส่ียง
ที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับ
ความเส่ียง 
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เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง 
ด้านผลกระทบ 

คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 
5 สูงมาก มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า 100,000 บาท หรือ 

มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 80  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือขององค์กรในระดับสูงมาก หรือ 
มีการชะงักของกระบวนการทำงานสูงมาก 

4 สูง มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน 50,001 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ 60 – 79  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือขององค์กรในระดับสูง หรือ 
มีการชะงักของกระบวนการทำงานสูง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน 10,001 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ 40 – 59  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือขององค์กรในระดับปานกลาง หรือ 
มีการชะงักของกระบวนการทำงานปานกลาง 

2 ต่ำ มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน 5,001 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ 20 – 39  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือขององค์กรในระดับต่ำ หรือ 
มีการชะงักของกระบวนการทำงานต่ำ 

1 ต่ำมาก มีผลกระทบด้านจำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือขององค์กรในระดับต่ำมาก หรือ 
มีการชะงักของกระบวนการทำงานต่ำมาก 

 
ด้านโอกาส 

คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 
5 สูงมาก โอกาสเกิดมากกว่า ร้อยละ 80 หรือ ความถ่ีเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 
4 สูง โอกาสเกิดร้อยละ 60 - 79 หรือ ความถี่เกิดข้ึนทุกปี 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดร้อยละ 40 - 59 หรือ ความถี่เกิดข้ึนทุก 2 ปี 
2 น้อย โอกาสเกิดร้อยละ 20 - 39 หรือ ความถี่เกิดข้ึนทุก 3 ปี 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ ความถี่เกิดข้ึนมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตัวอย่าง) 
รหัสความเสี่ยง : ๑ 
กิจกรรม : การบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อความเสี่ยง : ความเส่ียงในเรื่องของการเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหว  
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร  
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิธีจัดการความเสี่ยง 

๑. มาตรการการจัดกลุ่มประเภทข้อมูลและการมอบหมายความรับผิดชอบ  
๒. มาตรการเข้าถึงข้อมูล  
๓. มาตรการเก็บรักษาข้อมูล  

ตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
ร้อยละ................ ของการดำเนินการใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  

วิธีการติดตามและการรายงาน 
๑. แบบสอบถาม  
๒. รายงานจากโปรแกรมการตรวจสอบการใช้งาน 


